
EENIGE OPMERKINGEN OVER HET PENSIONNEREN, EN ANDERE 
AMliTENAARS I]ELANGEN. 

.dan de Economist~ 

In are Girls voor Sept. 1865 handelt de hoogleeraar Visserfng over dit 
belangrijk onderwerp en noodigt belangstellenden uit mede daarover te 
spreken. Wanneer men daarbij zelf belanghebbende is, staat men bij bet be- 
spreken van zoodanige quaesti~n wel bloot voor de verdenking, dat her 
eigenbelang ons drijl't, en ongetwijt'eld is dat, zonder dat wij het zelve 
weten, wel eenJgzins van invloed op de vorming van onze denkbeelden; 
ook zal dan het gezegde bij hen, die de waarde der argumenten niet 
kunnen of willen toetsen, bij hen die niet vragen wal er gezegd wordt, 
maar ~oie bet zegt, oneindig minder ingang vinden, maar ik meen dat 
die mlndere voldoening van onzen arbeid, die wij bij sommigen zullen 
inoogsten, de belanghebbenden, hler de ambtenaren, niet mag weerhouden 
hunne stem te verheffen. Her meet eehter ons streven zijn nimnaer hetin- 
dividueel belang ten koste van her algemeen veer te staan. FIet is in her 
algemeen belang da~ de Staat zijne ambtenaren goed behandele, want dan 
zullen zich meer gesehikte en bekwame personen aan de staatsdienst toe- 
wijden, terwijl men nlet zoo veelvuldig als thans zoude opmerken, dat de 
besten en bekwaamsten andere betrekkingen boven de staatsdienst verkozen- 
nog meer dan ruime belooning acht ik eene billijke behandeling, een vast 
stelsel noodig en wensehe]ijk, en ik kan niet inzien, waarom bij her eene 
departement naar ganseh andere regelen, indien de aard van de betrekking 
dat althans niet vordert, dan bij her andere meet gehandeld worden. Ik nam 
de pen niet op, om den laeer Vissering te bestrijden; ik zoude een strijd 
wel niet schuwen, bestond er reden toe, doeh tusschen ons is bijna geheele 
eenstemmigheid. Her verheugt mlj ~n veer het belang van mijn stand, en 
meer nog om her algemeen be]ang, dat mannen als iKr. Vissering zich 
met die quaesti~n bezighouden. Her gezag van hun naam, al moeten wij 
daarom de waarde van hun geschrift niet hooger stellen dan het verdient, 
zal beletten dat hun woord onopgemerkt voorbijgaat. Ik sprak van b/jx~ 
9ehee/~ instemming en verschil daa~in met den heer u  dat ookik meen, 
dat zonder den uitweg van her pensioen, ongeschikte en onbruikbare per- 
sonen ]anger in dienst zouden worden gehouden, dan met bet algemeen 
belang overeenkomt. Ik kan de gegrondheid van die meening niet bewijzen; 
vooreerst bestaat bet geva] niet en is er thans de gelegenheid om bijna 
alle ambtenaren te penslonneren, maar bestond het geval, men kan zijne 
eigene beweegredenen en bedoelingen openbaren, maar her is zeer de vraag 
of die onvoorwaardelijk geloof en vertrouwen zouden vinden: zeker is her 
dat dit niet her geval zal zijn bij de personen die door de verwezenlijking 
van die denkbeelden, de toepassing van een stelsel, benadeeld worden. 
War is moeijelijker dan het oordeel over personen en hoe onmogelijk is 
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her vaak harde handelingen, hoe verdiend dan ook, te regtvaardigen in 
her oog van menschen niet van Dabij met de zaken en her betrokken yak 
bekend? Maar bestonden ook al die beletselen niet, om zijne meening bij 
anderen ingang te doen vinden, men zoude namen moetennoemen enieder 
gevoelt, dat dit r niet ken. Maar de schrijver erkent ook verder 
de noodzakelijkheid, daar waar hij zegf,: ;,Niet zelden gebeurt hetook,  
,,dot men uit hetzelfde motief van medelijden, ongesehikt geworden arab. 
,,tenaren tot schade van de dienst aanhoudt, ten einde hun gelegenheid 
,,re geven~,, om den vo~len tijd air te dienen, die voIgens de bestasude 
,,reglementdn aanspraak geeg~ op peosioea." 

De sohrijver heeft volkomen gelljk, her gesehiedt; evenzeer hat men 
ambtenaren langer in dienst, dan in her afgetrokkene wel wenschelijk is, 
om hun war greeter pensioen te versehat~en. Het hi,0r gezegde is niet vat- 
baar veer wettelijk bewljs; geen Minister die, uit een gevoel van men. 
sohelijkheid, eenigermate van zijn pligt, de hevordoring van her a|gemeen 
he]ang, is afgeweken, zal daarvan eene erkentenis of blijk geven. En met 
dat el, stellen wij one veer een ordelijk man, bezwaard met een gczin, 
zoeder andere hulpmiddelen dan de opbrengst van zijne botrekking, iemand 
die voorheen een goed ambtenaar was, ja zelfs den Stoat gewigtige diensten 
bewees, ik geloof, da te r  wel weinig Ministers zullen gevonden worden, 
die hem, ale er geene gelegenheid tot pensioneren bestaat, broodeloos 
zullen wegzenden. Nu, bij de bestaande gelegenheid tot pensionering, wordt, 
de beer V. zegt, ik erken bet, her a]gemeen belong benadeeld, door 
iemand wel eens w~ ~e long in dienet te houden; maara]s.de ge]egenhe~d 
tot penslonerlng niet hestond, zouden ougetwijfeld velen het ganseheleven 
door in dienst blijven en zou dun het nadeel veel greeter wezen. 

Ik geloof due, hoe verkeerd her in het afgetrokkene zij, dot er langer 
dan de duur der diensten, een hand besta tussehen den Stoat en zijne 
ambf.enaren, dat her algemeen belong de gelegenheid tot pensionering van 
de staats-ambtenaren gebiedt. 

De staatsregel~ng van 1798 behelsde daaromtrent eeD ~onderling stehel ; 
in de a]gemeene beginselen, art. 58, lezen wij, d~at de maateehappij nim. 
mer pensioen verleende, dan veer zooverre men niet ult eigen middelen 
konde bestaan. Merkt men dikwijls in onze wetten eene hevoorregting van 
de meervermogenden op, teen had bet omgekeerde pleats en danr ben ik 
niet tegen, verre vandaar, doch ik wil, dat de dienst beloond wordeuaar 
~ijne waarde, niet lager maar ook niet hooger; geef den minv.ermogeade, 
indlen gij wilt, dien onderstand ale aaJmoes, niet ale belooning veer zijne dieast., 
want dan doer gij een onregt san deft anderen, wiens dienst l~ger gestdd, el- 
thane beloond wordt, omdat hij fortuin heeft. Ik sprak hierhor can de 
verschillende behandeling van enderscheideno ambtenaren en had daarhij 
vooral bet oog op her groote verschil tussohen militaire en burgerlijke 
ambtenaren. Zoo iemand, dan keur ik alle aanatellingen veer hot leeen of, 
die dikwijls een vrijbrief zijn veer onbekwaamheid, ongesohiktheid en pllgb 
verzaking; die benoemingen veer her levee moeten due door een reel 
hooger belang drlngend worden voorg0sehreven, of zij verdienen on.voer- 
waarde|ijk afkeuring; de bepaling in de aangenomen doeh hog niet iage- 
voerde wet op de R. O., merle voorkomende in bet ontwerp op de 
Alg. Rekenkamer, waarbij de waarborg veer de zelfstandigheid on ongf- 
hankelijkheid der betrokkenen in her belang der maatsohappij behouden 
blijft, maar tevens de gelegenheid geopend wordt, hen bij gebleken onge- 
sohiktheid to verwijderen, zal zeker door velen met. vreugde begreet ~ija. 
1~ nu de benoem~ng veer her levee minder wensoheli~k, de beseherraiag 
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te.gen willekeur is dat allczlns, Do militaire.n z[jn dat kraehte.ns art. 58 
Grondwet. (Bij hot ontwerp der oommlssie, art. 55, was ook do hence- 
ruing der ofliclere.n voorgesteld overeenkomstig de regeleu hij de wet te 
hepalen; de regering heeft dat bij haar voorstel niet overgonomen.) De 
wetgen ter uitvoering van dat grondwette]ijk voorschrift zijn die van 28 
Aug. 18~1, ~gaagsbgad no. 1~6--129. Een regle.ment in denzelfden geest 
bestaat veer Indic sinds 1859. V~e.emd mag hot heeton, dat veer en bij 
gelegenheid van do grondwetsherziening geene dringende pogingen zijn a~n- 
gewend, om ook do burge.rlijke amhtenaren hetzelfdc voorregt te vorschaffcn. 
Zijn de rege.le.n veer bevordering bij hen onoindig moeije.lijker te stollen, 
door do meer ulte.en]oop~nde e.ischen veer de versohillende betrokkingen, 
zcker is hot dat de grondwettelijke, waarhorg veer hen minder aanstoot 
zoude geleden hebhon. Herinneren wij one, ondcr mee.r, hot gevoelen 
van don graaf Schimmelpenninck in zijne brochure, uitgegeven bij de Gehr. 
van Cleef, 18~8, bladz. 12, e.n dat van den generaal Ne.pve.u bij do be.ban- 
doling ove.r de Grondwet. Hun.no donkbee]den komen zoo volkomen over- 
con, dat hot niet onwaarschijnlijk is, dat de beer Schimmelpenninck do 
zijne aan den heer Nepveu ontle.end heeft. Ik wil her geschrevene en 
gesproke.nc van die.n tljd niet c~tleden noch daarvan de oorzake.n opsporen, - -  
maar wij behoeven den blik niet te slaan op her verledene, wij zien nog 
heden, dat ondanks den grondwette.lijken waarborg e.n de wctten van 1851, 
de militaire mee.r dan de burge.rlijke ambtenaren, aan welke die onschat- 
hare voorregte.n onthouden zijn, bloct staan veer willekeur on druk. 
Maar wat een alle.rgelukkigst ve.rschijnsel is eu mij don grootste.n eerhie.d 
veer de karakters der milltaire sohrijve.rs afdwingt, is dat zlj rich aan 
geene bedreigingeR store.n, maar voortgaan hunne stem to verhe.ffen, 
zoodra hot ophouden van hot hevig windge.blaas toelaat, dat zij woder 
verstaan worden. 

Zonde.rling nu mag hot he.don, dat veer en bij de grondwets-he.rziening 
zoo weinig pogingen zijn aangowe.nd, om dezolfde voorregten ook aan do 
burgertijke ambtonaren to. ve.rsclmffen. Behalve mogelijk enkole dagblad-arti- 
kelon die mij zijn ontschoten, he.rianer ik mij maar ddn stukje, aanvanke]ijk be- 
stored om in de Potilieke bijdeagen to worden opgenomen, doch dat, bij 
de ophe.fflng van dit weekhlad, afzonderlijk is uitgekomen b~j Gebr. Belin- 
fante to ' s  Gravenhage., 18~8. De titol luidt : ,,over de verantwoordelijkheid e.n 
zelfstandigheid van alle staats-dienaaxs door Ph. ft. Baohiene" en word door 
mij besproken in he.t Breekblad van ]~et regg van 8 Junij 18~8, n o 919. 

Is er nu bij burgerlijke ambtenaren minder dan bij militairen, esprit do 
corps, en zoude due do oprigting on working van radon van onderzoek on 
eer daardoor, aanvankelijk recta l ,  oigenaardige bezwaren hebben, men ziet 
niet iR, dat do instelling onuitvoorbaar zoude zijn on is zij dat niet, dan 
zoude die waarhorg e.n het bestaan van vaste regelen veer bevorde.ring 
niet anders dan hoogst heilzaam kunnen werken op de ze.lfstandighe.id en 
ontwikkeling dier hurgerIijke staatsdienaars. Die rogels veer do bevorde.ring 
zijn, ik ze.lde hot reeds, zeor moeijelijk to stellen; ongetwijfeld moot elk 
bestuur bevoe.gd bJijven to oordee.len over bekwaamhoid en gesohikthoid, 
maar hot gemis van regels doer kwaad. Dan wordt elke bevordering, in 
den regel a].thans, overg'elaten aan den chef der afdeeling en weet nie.mand, 
waar hij zich aan moot houden. Bij hetzelfde de.partoment is bij de eene 
afdeeling hot stelsel van ancionnetoit vorpligtond, bij do andere niet, dooh 
gowoonte, met bevoorregting der zoogenaamde hoofd-ambtonaron veer do 
meest winstgevende re.kenpligtige amhten. He.t ondorwerp dot be.vorderingen 
is teer veer iemand die or belang bij hcoft, on ze.ker kan hij, evenmin 
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als her lid der vertegenwoordlglng, die in andere betrekkingen meent be- 
nadeeld of terug gezet te zijn, een onbepaald vertrouwen van zijne hoordera 
of lezers eischen. Men lette er eehter wel op, ik wil nooit een bestuur 
noodzaken desert of genen bevordering te moeten verleenen, daarmedr 
sonde de regering afstand doen van een regt, dat haar toekomt en meet 
toekomen; maar een stelsel of stelselloosheid te bespreken, dat is in 
her algemeen belang en een-regt ,  ' t  welk ik mij niet ha t  ontnemeu. 
Nu kan ieder begrijpen, dat men op hoogen leeftijd cog nuttig kan zijn, 
in sommige betrekkingen waar groote ondervinding on menschenkennis ver- 
eiseht women, zclfs meer nuttig dan jongere in jaren, doch dat men 
minder geschikt is, om her zaehtsto woord te bezigen, veer geheel nieuwe 
werksaamheden, veer zulke rectal die reel routine vereisehen. Men zal in 
zulke gevallen, de lotfelijke uitzonderingen daargelaten, verkrijgen bf her 
werk van ondergeschikten bf zeer slecht werk. Hior intusschen kan cog 
sprake zijn van ambtenaren die goed en bekwaam zijn of geweest zijn. 
Maar hoe meet men eene benoeming beoordeelen van iemand die nooit 
bekwaam of gesehikt geweest is veer de betrekking, die hij langejaren be- 
kleedde, die door leer- en diensttijd aanspraak konde maken op pensioen, 
tot een hcoger bedrag zelfs dan her zuiver inkomeu van her veer hem ge- 
heel nieuwe ambt, waarnaar hij alleen uit caprice stead en dat dan ook 
werd waargenomen, zoo als te voren met zekerheid was te zeggen. In 
reel minder ergerlijke benoemingen maar in de hoogste mate in de be- 
doelde, is gehandeld in strijd met de leer, dat de ambtenaar er isom de 
betrekking, niet de betrekking om den ambtenaar, ease  voorvaderen ver- 
dedigden die leer in gesehriften en met de wapenen tegecover den wettigen 
verst, wij zonen der 19e eeuw verloochenen ze in de behandeling van onze 
ambtenaren. Her stelsel van examina kan daarin reel verhelpen; waarom 
her niet verder nitgebreid? Van den 60jarigen grijsaard kan zeker geen 
examen op schoolsche wijze gevorderd worden, maar wil hij cog tot eenen 
nieuwen werkkring overgaan, zoo zoude ik wenseheu dat hij ten overstaan 
van eerie bevoegde eommissie deed blijken van zijne bekwaam-en gesehikt- 
heid. De verpligting daartoe zoude elk bestuur verlossen van vele onbe- 
kookte sollicitati~n, dikwijls voorgestaan door invloedrijke personen, die 
her vooral een gouvernement, dat zijn steun zoekt in her uitdeelen van 
gunsten, lastig genoeg kan maken. Bleek her, bij het wel niet schoolseh 
doeh niet te ligtvaardig onderzoek, dat de caudidaat de vereischte ge- 
schikt- en bekwaamheid bezat, zoo incest hij benoembaar zijn. Op deze 
wijze wordt de gelegenheid om onregt te begaan niet ui tgesloten--dat  is 
trouwens onmogelijk --  mast heeft men althans, indien her onderzoek behoor- 
lijk plants heeft, voldoenden waarborg tegen bepaald slechte keuzen. Ik weet 
niet, of van de ambtenaren van onzen tijd meer lust is te verwachten om 
te strijden veer hunne regten en aanspraken, dan men helaas in 1868 bij 
hen waarnam, ik geloof dat de militaire stand in dit opzigt hooger staat; 
werd tegen mijne verwachting door de pogingen van mij en anderen, ook al 
dadelijk iets goeds geboren, ik geloof niet, dat groote dankbaarheid ons deel 
zonde zijn. Gelukkig dan ook, dat ik veer mij althans daar nimmer op ge- 
rekeud heb, en mijne pogingen ook meer her algemeen belang dan dat der 
ambtenaren of her bijzondere belang ten doel hebben. Her is een behar- 
tigenswaardig woord waarmede de heer u eindigt. ,,Nog nooit is 
,,eerie waarheid in her licht gesteld, die niet ten laatste ingang in her 
,,volksbewustzijn en daarna in her leven gevonden heeft." Ik ga nu eenige 
vergelijkingen maken tussehen den toestand van den militairen en burger- 
lijken ambtcnaar, niet om ann te toonen ~ dat de eerste te gunstig behandeld 
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wordt, dot is beueden mij en ik geloof bet ook nlet,  bij den Staat vindt 
men geene neigiug tot overdreven belooning en zoo laog het aanbod meet 
veelvuldig is dan de vraag, geloof ik ook niet, dot de belooning uit een 
goed staathuishoudkundig oogpuut te hoog  mag zijn ; met eene onvoldoende 
belooning zal echter elk gouvernement den Stoat op den duar benadeelen, 
want behalvedat ,gel i jk  reeds is gezegd, de bekwaamsten ell gesehiktsten 
zich zullen terugtrekken, is het eene stalen wet,  dot hij die slecht betaalt, 
slecht gediend wordt. 

Op bet verschil in leeftijd waarop men in gewone gevallen kan ge- 
pensioneerd worden, kom ik niet: men heeft minder physieke krachten 
noodig om op meer dan 55jarigeu leeftijd regt te spreken of op een 
kantoor te arbeiden; bij die enke]e burgerlijke ambtenaren, wier werk- 
kring een meer krachtig en gezond gestel vereischt, zooals b. v. land- 
meters voor de velddienst, kommiesen van de belastingen enz. is ook de 
ze]fde leeftijd aangenomen. Ik kom e r o p ,  dot de mi[italren blj het ver- 
eenigd zijn van beide voorwaarden, leer- eu dienstt[jd regt hebben op pen- 
sioen, de burgers slechts aansloraalr na bekomen ontslag. Zij ziju dus ge- 
heel afhankelijk van de willekeur der regering, zelfs nadat de beide ver- 
eisehten, leer- en diensttijd, ten voile zijn vervuld. 

Ik heb er bovendien vee| op tegen, dat alleen de 65jarlge leeftijd,met 
minder dan 4-0 jarigen diensttijd, niet genoegzaam is om pensioen, ware 
her ook tot een minder bedrag, te kunnen krijgen. De burgerlijke ambte- 
naren beginnen reel ]aler dan de mililaire; waarom de tijd, dot men geheel 
zonder bezoldiging dient, niet wordt medegerekend is een raadsel; men 
zoude eerder zeggen dot dlt tijdperk, voor velen zoo moeijelijk door te wor- 
stelen, veeleer dubbel dan enkel moest women gerekend. Weinige burgerlijke 
ambtenaren zullen alzoo op een leeftijd van 65 ja~en beide voorwaarden 
vervuld hebben en de kansrekeuing van den Staat wordt dus door den waar- 
sehijulljken minderen levensduur na de pensionering des te voordeeliger. 
Ik ben op 45jarigen leeftijd met ruim I~4 (root het pensioen-fonds slechts 
ruim 19) diens~jaren hog betrekke]ijk van gunstige ccnditie, en oordeel zdd 
oDgunstig over de kansrekening van den ambtenaar, dat ik, nu het regt 
alieen persoonlljk is, gaarne daarvao geheel afstand zoude willen doen, met 
opoffering van al bet betaalde, - -  indien men mij maar vrij liet van nile 
verdere kortingen. 

Ik stel dan dot men op 26jarigen leeftijd wordt aangesteld op f 730; 
de volgende verhoogingen krijgt: op zijn 30ejaar van f 4 9 0 ,  32ejaar 450, 
38 ~ jaar f 560, 48e jaar f 770, 58e jaar f 600 en dot men zijn ontslag 
krijgt of vraagt op zijn 68 e jaar, na 42 jaren diensttijd. De vorenstaaude 
easvspositie is niet van de ongunstigste, omdat men de laatste verhooging 
slechts op gevorderden leeftijd verkrijgt en de rente van die korting duo 
minder oploopt. Men zal dan, ingevolge de hier achter gevoegde bijlage, 
waarbl i sleehts is gerekend met 4 pCt. rente, betaald hebben ruim f 14400 
en kan aanspraak maken op een pensioen van f 2400 's jaars, wat op den 
middelbaren leeftijd van 6 jaren op gelijke sore oitkomt. Het iswaar ,  men 
kaa nu wat meet dienstjaren, bij ongesehiktheid door ziels- of ]igehaams- 
gebreken, ook pensioen bekomen, doch men krijgt dan sleehts een gering 
deel naar zijnen diensttijd; het voornaamste voordeel van de schatkist is 
gelegen in her afsterven van zoo velen eer zij in her genot zijn van her 
pensioen. Het  is moeijelijk van dot voordeel eene raining le maken; werd 
er niemand gepensioneerd v65r het vereenigd zijn der beide voorwaarden, 
men konde een middelbaren leeftijd stellen voor de aanvaarding en vol- 
eindiging van de dienst en her zoude dan wiskunstlg z[jo uit te rekeneo~ 
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hoe velen op zeker getal waarsehijnlijk in Let genot zouden komen van 
bet pensioen. Ik geloof echter mij niet aan overdrijving schuldig te maken, 
wanneer ik ste], dat de sehatkist up de kortingen eerie winst behas;lt van 
zeker niet minder dan ~, maar ook niet meer dan ~. Dat staat vast, d~t 
er meer belaa]d dan getrokken wordt. Zij die op meer jeugdigen leeftijd 
wordeh ontslagen en pensioen krijgen, zijn een last veer het fends. Die zijn 
tijd beeft uitgediend en steeds werkzaam was, zal niet altijd z~jn peusi'oeu 
vragen en vraagt of krijgt hij het ongevraagd, die plotselinge omkeering 
van ge~aeele rust na eeu zeer werkzaam leven, zal vermoedelijk een na- 
deeligen invloed uitoefenen op zijn levensduur. 

Yan de slechtste eonditie zijn de regterlijke ambtenaren:deze beginnen 
in den regel vrij war later dan her meerendeel der overige bargerlijke 
ambtenaren; een sieraad der balie heeft op ~8jarigen leeftijd het zeld- 
zaam voorregt lid te worden van een prey. geregtshof, op f 3000 in- 
komen, doch ten behoeve van het pensioenfonds, dat veer hem niets waard is. 
wordt daarvan in e]k der 5 eerste jaren f 600 afgehouden ; dat pensioenfonds, 
zeide ik ,  is veer hem niets waard, want gevenziekteofligchaamsgebreken 
niet vroeger aanspraak op een gering pensioen, zoo meet de man ruim 88 
jaren oud worden, eer hij zijne regten kan doen gelden; de deed is een 
krachtig bondgenoot, dien het pensioenfonds wel in groote waarde mug 
houden. 

Het is niet alleen mogelijk maar zelfs wel eenigermate waarschijnlijk, 
dat de hoogleeraar u deze bezwaren nog niet eens in die mate 
heeft ingezien, hij heeft althans den druk daarvan niet zooals wij gevoeld. 
En mogten deze offers ook maar dienen om eenigermate in Let lot van 
onze na te laten betrekkingen te voorzien, wij zouden zeminder beklagen. 
Bi~ de militaircn, bij de ambtenaren aan een departement van algemeen 
bestuur wordt of kan ah.hans voorzien worden in Let lot dier betrekkingen - -  
het doer er op dit oogenb]ik niet toe ,  dat de bijdragen daartoe door de 
mannen en vaders zelve veer een greet deel worden v e r s t r e k t - - i k  vraag 
naar de beweegredenen, waarom bij hen en niet bij ons? 

Niemand zal gewis er iets op tegen hebben, dat het pensioen van mi- 
litairen bij verlies van ledematen verh~ogd worde, ik verzet e r  mij 
evenmin tegen, dat bet peusioen blj meerderen diensttijd dan volgen~ de 
wet noodig is, evenzeer verhoogd worde; men doet toeh tijdelijk afstand 
-van een regt,  war men zoude .kunnen doen gelden en wanneer men eindelijk 
ziju pensioen erlangt,  is de waarseh[julijke levensduur zooveel korter, maar 
al diezelfde redenen pleiten evenzeer veer burgers. Hoe is 'her metde Mi- 
nistersl'  deze betalen, omdat her al te zwaar zoude drukken, geene af- 
loopende korting maar eerie doorloopende van 5 pCt. Door de veelvuldige 
aftreding zullen zij wel geen winst aan Let fends opleveren, doeh dat 
is het niet ,  waar ik op komen wil, maar ik stel, datzij ,reeds vroeger 
zoo lang l~inister zijn geweest, dat zij in het genot geweest zijn van 
her maximum, veer hen f ~OOD. Dat is dus een verkregen regt;  dat dit 
pensioen geheel ophoudt gedurende den tijd dat zij weder Minister ziju, 
niets is billijker, doch dat andermaal 5 pot. betaald moet worden, om 
later weder te komen in her genot van een pensioen, waarop men reeds 
een verkregen regt heeft, ik vind het nict te verdedigen. 

De militairen worden gepensi0neerd naar den laatst gedurende minstens 
jaren bekleedden rang, de burgers naar de middelbare sore waarover zij 

hebben bijgedragen in de laatste 60, vroeger was het 36 maanden. Be- 
halve de groote ongelijkmatigheid tussehen militairen en burgers, vraag 
ik, hoe komt men aan die, vroeger 3, thans 5 jaren? De oificiereu be- 
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talen blj bevordering 25 pCt. van een jaar inkomen, de burgers ook 25 pCt. 
doch 4 jaren fang, dus 100 pCt. Dat men van de 3, 5 jaren gemaakt 
heeft, heeft kennelijk de bedoeling de lasten van her fonds nog zoo veel 
te verminderen, doch hoe kwam men vroeger aan 3, thans aan 5 jarenl ~ 
Na 4 jaren is de schuld der afloopende korting, de belangrijkste bate :an 
het fonds gehee] ,afbetaald, het ware dus billljk en ratloneel den middel- 
baren tijd van 4 ~aren aan te nemen. 

~Een militair, ,die v56r de beide voorwaarden van leef- en diensttijd zijn 
vervuld, zljn pensioen verlangt, krijgt, indien ik de bestaande bepalingen 
goed heb nagel~zen, ~ helft van het geheele bedrag, waarop zijn rang 
hem bij vollen diensttijd aanspraak zoude geven en dat hoe kort zijn diensttijd 
hebbe geduurd; ik heb er niets op tegen, verre van daar, was de diensttijd 
hog kort, de betrokkeue bekleedde dan zeker hog een lageren rang en zal 
dus vooral niet te reel hebben: men moet medelijden hebben met allen, 
wier loopbaan ~zoo vroeg gestuit is, vooral als her buiten hunneschuld is; 
maar waarom een voor burger]ijke ambtenaren zooveel nadeeliger regel bij 
dezen gevolgd? zij toeh krijgen voor elk dienstjaar slechts ~ v a n  de som, 
waarvoor zij in het fonds hebben bijgedragen en wordt her ontslag ver- 
leend v6dr 10 dienstiaren vervuld zijn, dan kent de wet hun niets toe. 
Her is waar er is een huismiddeltje, bet wachtgeld tot de vereischte 
diensttijd vervuld is, doeh daargelaten de wettigheid van datmiddel, mist 
de betrokkene alle regt en wordt het hem geheel ale gunst verleend. 

De officier, die ontslagen wordt, nadat zijne kameraden hem dien rang 
onwaardig hebben gekeurd, kan hog onderstand bekomen; de burgerlijke 
ambtenaar die zljne betrekking verliest door den wil van een Minister, die 
reel ligter dwalen kan, dan een opzettelijk daartoe bijeengeroepen raad 
van bevoegde en deskundige personen, verkrijgt niets. Zoude voor dat 
groot verschil in behande]ing wel een goede reden zijn op te gevenP 

Die uit her voorafgaande wil opmaken, dat het mijn wensch is den mi- 
litairen lets te ontnemen, bedriegt zich jammerlljk in mijne bedoeling, 
maar ik wensch alleen de burgerlijke ambtenaren in dezelfde voorregten te 
zien deelen. Enke]e voorzieningen, een pensioen opvroegeren leeftijd, ver- 
hooging bij verwonding, ook verhooging van het weduwen- en weezen-geld, 
als men zijn leven ]aat voor her vaderland, zijn en behooren te blijven 
eigenaardige voorregten van den milltairen stand, doch overigens dienen 
dezelfde regelen gevoigd te worden voor allen, in welke onderscheidene 
betrekking zij dan ook het v aderland dienen. 

Was bet mijue :bedoeling geenszins een wetenschappelijk betoog te le- 
veren, ontbraken zelfs lust en tljd om bij her zamenstellen van dit artikel, 
de wetten na te pluizen, op welke ik doelde, in welkgeval de oogstgewis 
reel rijker had kunnen zijn, de vorengaande opmerkingen mogen echterhet 
bewijs versterken, dat de toestand van den burgerlijken ambtenaar en meer 
bepaaldelijk zijne verhouding tot her pensioen.fonds reel te wenschen overlaat. 

Gorinc~n;. /k. VAN ECK. 
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